
SSRK Umeåsektionen 
Styrelsemöte 2015-06-16 
Plats: NCC 
 
§§ 54-70 
 
Närvarande:  Ej närvarande: 
Björn Bjuggren  
Ulrika Larefalk  Britt-Marie Nordgren 
Lena Boström  Markku Haapamäki 
Vendela Jonasson  Sandra Wikman 
Susanne Forsner 
Gun-Marie Olofsson 
 
§ 54 Mötets öppnande 
Ordförande Björn Bjuggren öppnade mötet. 
 
§ 55 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställs med övriga frågor. 
 
§ 56 Val av justerare för mötet. 
Till justerare valdes Gunsan Olofsson att tillsammans med ordförande justera 
protokollet. 
 
§ 57 Föregående protokoll  
Föregående protokoll läggs till handlingarna.  
 
§ 58 Extra årsmötets protokoll 
Ny valberedning tillsattes Jonas Granström och Kerstin Abbing. Cirka 14 medlemmar 
deltog. Uppskattad genomgång av respektive område viltspår, spaniel, retriever. 
 
§ 59 Inkomna skrivelser 
Förfrågan inkommit om hur stort behov vi har av en inomhuslokal och om vi är 
intresserad av att hyra lokal. Vendela svarar på mejlet. Diskussion kring ev 
klubbstuga i Piparböle dök upp. Gunsan kollar lite vem som äger marken och med 
Dalsjö hundklubb, så går vi vidare därifrån. Blir en egen punkt framöver. 
 
§ 60 Funktionsbeskrivningsträff 
Tyvärr mycket få deltagare men en fantastisk genomgång! 
 
§ 61 Rapport från verksamheterna 
Fullmäktige- kort rapport från fullmäktige.  
Spaniel- WT genomfördes i samband med retriever-WT dock viktigt att tänka på att 
det inte skjuts i närheten av spanielrutan. Önskan om att funktionärerna är mer 
utmärkta med västar.  
Retriever- WT genomfört verkar som att deltagare på WT-träningen har gett nya 
startande. Planer att använda sig av SSRK-prov nästa WT till hösten.  Uttagningen till 
retriever-SM blir av den 17 juni behövdes endast i ökl p.g.a. få anmälningar i elit och 
nkl.  



Utbildning-.Alla rasklubbar har fått en förfrågan om de är intresserade av att utbilda 
instruktörer. Intresse finns och vi beslutar att gå vidare med detta till HS. Lena skickar 
även ytterligare inbjudan till närliggande SSRK-avdelningar. En person vill gå 
certifieringen för att bli jaktinstruktör, det är okej med förbehållet att hen måste hålla 
kurser för SSRK i utbyte. Grete Eklund preliminärbokad för jaktkurs i februari-mars 
2016.  
Viltspår-.Nybörjarkurs för viltspår är planerad 15-16 augusti. Uttagning till viltspårs-
SM planeras 2016 5 juni.   
 
§ 62 Ansvarsområden 
Samtliga i styrelsen skriver en arbetsbeskrivning för sitt ansvarsområde som mejlas 
ut till alla i styrelsen för vidare bearbetning.  
 
§ 63 Nolia  
En timmes uppvisning på Nolia måndagen den 3:e augusti kl 15.00. Jimmy Nordvoll 
intresserad av att ställa upp. Ulrika pratar med Jonas om han är intresserad av att 
visa spaniel och med Kerstin Abbing om att vara speaker. Björn pratar med Markuu. 
Björn är ansvarig tillsvidare.  
 
§ 64 Ersättning domare viltspår 
Vi har formulerat normer för ersättning för viltspårsdomare.  
 
§ 65 Fristartkort 
Fristartkort beslutas att vi begränsar det till Umeå-sektionens aktiviteter. 
 
§ 66 Hemsida/Information 
Vendela skriver ett förslag på text till Facebook angående att privata kurser läggs ut 
samt valpkullar mm.  
 
Fler informationskanaler behövs. Vendela kollar med veterinärmottagningar om 
annonsering är okej. Informationsträff/samarbete med brukshundklubben vore 
positivt.  
 
§ 67 Apportören manusstopp 
Dubbelprovet och WT ska ut.  
 
§ 68 Övriga frågor 
Umeåsektionen tar beslut att sponsra lag-SM retriever med 1000kr för 
anmälningsavgiften.  
 
§ 69 Nästa möte 
Reglerna för årets spaniel och retriever ska ses över. Planeras äga rum 19 augusti 
18.30 på NCC.   
 
§ 70 Mötets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet. 
 
 
Underskrifter: 
Protokollförare:   Mötes ordförande: 



 
………………………………………….. ………………………………………… 
Vendela Jonasson    Björn Bjuggren 
 
Justerare: 
 
 
…………………………………………. 
Gunsan Olofsson 


